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 :مقدمة -1

االت الذكاء من أهم جم (Artificial Neural Networks: ANNs)الشبكات العصبية االصطناعية 
عوومات حيث تقوم مبعاجلة امل، املتنوعة الكثري من تطبيقات الذكاء االصطناعيو دور فعال يف اليت هلا ارتباط وثيق االصطناعي 

االستفادة من الطفرات اهلائوة يف تقنيات احلاسوب من ناحية ؛ و التقدم يف عوم ؛ و ذلك عن طريق بأسووب حماكاة العقل البشري 
وك الذكي الذي مييز اجلنس يف عمويات االستنتاج املنطقي و معاجلة املعوومات و كل أمناط السولفهم آليات العقل دراسة األعصاب 

 .مة حاسوبية ذكيةبناء أنظالبشري بغرض 

بدأ العمل عوى تطوير هذه التقنية مبكرا يف أربعينيات و مخسينيات القرن املاضي، و ساهم الكثري من العوماء و الباحثني يف 
و اهتم به كثري من العوماء ؛ بل أصبح يصنف بأنه من ذلك ؛ مث قفز البحث يف هذا اجملال قفزات هائوة يف تسعينيات القرن املاضي، 

هو  (م0111 – 1991) قدالع  هذا ات املتحدة أن بيض يف الوالياعالن البيت األ من و ليس أدل عوى أمهيته ،عووم املستقبل أهم
 . م1991خر عام يف أوا( APS)ألمريكية اجلمعية الفيزيائية االشبكات العصبية و احلوسبة العصبية ؛ و ذلك مبناسبة انعقاد  عقد

 حيث سيتم عرض بعض اخلصائص من جوانب متنوعة ؛ مقدمة مبسطة و عامة عن املوضوع بعرضالباحثون  قوميف هذا السمنار ي
 العامة لوعقل البشري، مث تعريف الشبكات العصبونية االصطناعية و ذكر أهم مميزاهتا و تطبيقاهتا املختوفة، و شرح النموذج احلاسويب

املختوفة ؛ مع االشارة لطرق تعويمها و ذكر أمثوة  (مناذجها) و أنواعها( طبقاهتا)طريقة تركيبها  حهلذه الشبكات العصبونية و توضي
 .هذا التخصص املهم فهم أساسياتيعينه عوى مدخال هلل أن جيد القاريء فيه ائوني امتنوعة هلا، س

 

 الباحثون

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الخصائص المميزة للعقل البشري  -9

،  (Neuron)عصبية  بويون خوية 111جمموعة كبرية من اخلاليا العصبية املتنوعة ؛ و يقدر عددها حبوايل  يتكون العقل البشري من
، حيث ( النبضات ) و تتميز هذه اخلاليا عن بقية خاليا اجلسم بعدة مميزات منها أهنا متتوك القدرة عوى التواصل و تبادل االشارات 

آالف خوية  11حبيث أن اخلوية الواحدة قد ترتبط مع حوايل  رتبط مع بعضها البعض عن طريق شبكة واسعة من األلياف العصبية،ت
 أخرى ، و هبذا تتمكن هذه اخلاليا من معاجلة  و ختزين املعوومات بشكل متوازي، كما أهنا تتميز بأهنا ال متوت و يتم جتديدها مثل بقية

    .واتخاليا اجلسم األخرى، لذلك حيتفظ االنسان بذكرياته و معارفه املرتاكمة عرب السن

 (1: انظر شكل رقم: )من املكونات التالية –بشكل عام  –تتكون اخلوية العصبية 

اليت تستقبل هبا اخلوية املعوومات عوى و هي متثل جمموعة من املداخل : (Dendrites) "الغصينات" العصبية (الزوائد) األلياف* 
 .شكل نبضات من اخلاليا األخرى

 .اخلاصة باخلاليا األخرى عصبيةات من اخلوية إىل األلياف العصيب وحيد يقوم بتمرير املخرج و هو ليف: (Axon)احملور العصيب * 

 .احلواس اخلمساليت تأيت عوى شكل اشارات من  يف داخل اخلوية يتم معاجلة و ختزين املعوومات: (Soma)جسم اخلوية * 

 .العصبية لوخاليا رير االشارات بني األليافهي النقاط اليت يتم من خالهلا مت: (Synapses)" املشابك"نقاط التوصيل * 

 

 رسم توضيحي ملكونات اخلوية العصبية الطبيعية – 1:شكل رقم

 

 :طريقة عمل اخلاليا العصبية

حيتوي عوى جمموعة من  حيث أن جسم اخلوية و ما حوهلاكهربائية ذات أثر كيميائي ؛ ( اشارات)تتبادل اخلاليا فيما بينها نبضات 
 (Stimulation)ة يعندما حتدث اثارة كهربائاأليونات ؛ ترتكز أيونات البوتاسيوم داخل اخلوية و ترتكز أيونات الصوديوم خارجها ؛ 



 باملرور من خالله إىل جسملوغشاء اخلارجي جلسم اخلوية ، فإن الغشاء يقوم تبعا لذلك بالسماح أليونات الصوديوم و الكالسيوم معينة 
ليتم مترير هذه االشارة إىل  (axon)من خالل احملور العصيب ( اشارة)الداخوية لتعطي نبضة اخلوية حيث يؤدي ذلك إىل تغري حالتها 

 .اخلاليا األخرى املرتبطة هبا
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من أشهر هذه . تفصيويا خر يقدم تعريفاهناك عدة تعريفات لوشبكات العصبية ؛ بعضها يقدم تعريفا خمتصرا و عاما، و بعضها اآل
بعينيات و مثانينات يف س هو من أبرز العوماء يف هذا اجملالو  – (Teuvo Kohonen)اقرتحه كوهنني  التعريف الذي تعريفاتلا

 :يقول فيهو  – القرن املاضي

كثيف فيما بينها و تضم عناصر بسيطة و   ( تواصل) االصطناعية هي شبكات ذات ترابط العصبونيةالشبكات 
كائنات العامل احلقيقي حيث تتفاعل مع   تنظيم هرمي ؛و ذات ( لوتكييفو عادة ما تكون قابوة ) متوازية 

 .مع العامل احلقيقي (البيولوجي) بنفس الطريقة اليت يتفاعل هبا النظام العصيب الطبيعي

و أهنا ، (البيولوجية)ات العصبية الطبيعية ج حياكي الشبكيتضح من التعريف السابق أن الشبكات العصبية االصطناعية هي منوذ 
و هي حتاكي اخلاليا ( Nodes)أو العقد ( Neurons)؛ و تسمى بالعصبونات  الرتكيب بسيطة و متوازية تتكون من عناصر

النظام العصيب سووك حماكاة هذه الشبكات العصبية االصطناعية لديها املقدرة عوى  .العصبية الطبيعية املوجودة لدى االنسان
الذكي الذي يتميز به االنسان عن بقية  كل أمناط السووك  حل املشاكل املعقدة و الطبيعي مثل املقدرة عوى التعوم و االستنتاج و

  .احلية األخرى الكائنات

 :من أهم مميزات الشبكات العصبية االصطناعية 

  تقوم مبعاجلة البيانات عوى التوازي(Parallel )اليت  - الية يف األداء متكنها من حل املشاكل املعقدةمما يوفر سرعة ع
 .بشكل سريع و فعال - تضم فرضيات كثرية و معوومات متغرية

 التكيف و توفري احلوول و ( التذكر)يب ؛ أي ميكن تعويمها و تدريبها مما ميكنها من ر هلا املقدرة عوى التعوم و التد
 .(نسانبشكل مشابه ملا يقوم به اال) حىت و إن كانت املدخالت منقوصة أو مشوشة تشاهبةاملومسائل ل
 ا املقدرة عوى حل املشاكل املعقدة بدون اعطائها خوارزمية احلل ؛ و هذه امليزة متيزها عن الربامج التقويدية اليت ال هل

  .حل املشكوة إذا مل يتم اعطاؤها اخلوارزمية اليت متكنها من اجياد احلل ميكنها
 املستخدمة يف النظم اخلبرية (االعتيادية) تقوم بتوفري حوول ال ميكن اجيادها بالطرق املنطقية أو التحويوية (ESs ) أو يف

 .التقويديةالربامج 
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حيث ة و يف جماالت خمتوفة لالستفادة من االمكانيات اهلائوة اليت توفرها ؛ لوشبكات العصبية االصطناعية تطبيقات كثرية و متنوع
ذلك يف عدة تطبيقات مثل التعرف  استخدامو يتم ( Pattern Recognition" )األمناط"يف التعرف عوى األشكال تستخدم 

، كما تستخدم يف حل املسائل و تشخيص األمراض( احلية)عوى الوجوه أو الصور و التعرف عوى الكالم و فهم الوغات الطبيعية 
و التحكم التنبؤ بسووك العناصر يف بيئة حمددة  ؛ و أيضا تستخدم يف الرياضية و الفيزيائية املعقدة و اليت ال ميكن حوها بالطرق العادية

 :من أمثوة التطبيقات العموية ؛؛ وخمتوف ذلك من التطبيقات اليت ال ميكن حصرها ( التكيف اآليل يف الروبوتات) اآليل

  نظامNET TALK باستخدام الشبكات العصبية و مت باستخدام كالم منطوق   وب إىلالذي يقوم بتحويل الكالم املكت
و قد مت تصميم هذا النظام . %91تدريبها لفرتة اسبوعني فقط، و بعد انتهاء الفرتة التدريبية جتاوز مستوى أداء الشبكة نسبة 

 .م يف جامعة هوبكنز األمريكية1991عام 
  نظامDESKNET  عشرة أمراض جودية )  بدقة ممتازة شبكات عصبية لتشخيص األمراض اجلودية املختوفة، و هو نظام

 (.خمتوفة 
  نظامDARPA  بواسطة األقمار ( تصويرها ) لتقاطها او يستخدم يف الواليات املتحدة لوتعرف عوى األشكال اليت يتم

حبيث تتمكن بعد ذلك من التعرف عويها  لألهداف احملتموة املختوفة شكالتدريب الشبكة عوى األ؛ حيث يتم  االصطناعية
 .صور هلا بواسطة القمر حىت و إن كانت هذه الصور ناقصة أو غري واضحةعند التقاط 

  السابقة و كل  باألسعاربعد تغذيتها تنبؤ بأسعار السوع و حركة السوق يف املستقبل القريب اليت تقوم بالأنظمة التحويل املايل
الفائقة مبا وفرته ملستخدميها من أموال  و قد أثبتت هذه األنظمة جدواها االقتصادية  ؛ األخرى املؤشرات املالية و التسويقية

 .كان من احملتمل خسارهتا لوال التوقعات الصحيحة اليت قدمتها
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من  ة، كل واحد (Layers) املتصوة معا يف شكل طبقات( العقد)الشبكات العصبية االصطناعية تتكون من جمموعة من العصبونات 
بشكل مشابه لوخوية العصبية الطبيعية، حيث تستقبل جمموعة من القيم من تعمل ( PEو تسمى أيضا بعناصر املعاجلة ) هذه العقد 

 .مث يتم اخراج الناتج و متريره لوعقد األخرى( معاجلتها ) و تقييمها رياضية حلساب هذه القيم العقد اجملاورة هلا، مث يتم تطبيق دوال 

 & McCulloch)كووتش و بتس الرياضي مك  "وذج احلاسويب لوعصبون منوذج من أشهر النماذج املستخدمة يف تصميم النم
Pitts Mathematical Model ") التايل( 0)انظر شكل رقم: 

 

 



 .لوعصبون منوذج مك كووتش و بتس الرياضي(: 0)شكل رقم 

 

 :و ميكن توضيح هذا النموذج يف النقاط التالية

 (.On)أو الواحد ( Off)الصفر من العصبون إما ( Output)قيمة اخلرج  .1
( واحد)من عدد من املداخل حبيث يعتمد اخلرج عوى القيم هلذه املداخل و تكون القيمة لوخرج ( Input)يتكون الدخل  .0

و يظل ؛  معينة( Threshold Value)هلذه املداخل عن قيمة حدية ( Weighted Sum)زاد اجملموع املوزون إذا 
 .إذا مل يصل اجملموع املوزون إىل القيمة احلدية املناسبة( صفرا)اخلرج 

 :يتكون هذا النموذج من العناصر اآلتية .3
I- خل ااملد(Inputs) :هي القيم نفرض أن قيم خمارج العصبونات السابقة(x1, x2, …, xn)  نقل نسبة يتم ؛

و يتم متثيل ، و ختتوف هذه النسبة من مدخل إىل آخر املداخل اعتمادا عوى طبيعة كل مدخل إىلهذه القيم معينة 
و بذلك يكون اجلزء ( w1, w2, …, wn)و اليت تأخذ الشكل ( Weights)بفرض أهنا أوزان  لك رياضياذ

لكل ( Relative Importance)مبعىن آخر يعرب الوزن عن األمهية النسبية ؛  (wx)املنقول إىل املدخل هو 
 .مدخل إىل العصبون

II- جسم اخلوية ( عنصر املعاجلةPE :)يقوم جسم اخلوية بعمل اآليت: 
 :لتأخذ الشكل (Weighted Sum)عموية مجع لومداخل املوزونة  - أ

                                         

 

   

 

  

و املعروفة بدالة  (Step Function)بقيمة حدية لدالة يف شكل عتبة مقارنة هذا اجملموع  - ب
(Heaviside) اخلرج سوف يكون فإن  أكرب من أو يساوي الدالة ؛ فإذا كان اجملموع لومداخل املوزونة
 (.صفرا)يصبح  الدالة العتبية فإن ناتج اخلرجقيمة  ، و إذا كان اجملموع أقل من(1)



III-  املخرج(Output)  التايل ؛ و ( العقدة)متريره لوعصبون  و يتمالواحد أو الصفر ؛ : يكون اخلرج لونموذج الرياضي
 :عوى شكل املعادلة التالية( y)قيمة اخلرج ميكن كتابة 

               

 

   

 

 

 :الشبكات العصبونية (معمارية)تركيب  -6

( Layers)عوى شكل طبقات  من حيث تنظيمها الشبكات العصبية االصطناعية و معمارية (تركيب)هيكوة  اسةدر  يتم
من  حيث سريان املعوومات خالل الشبكةمن  و؛  - أو العناصر - ( Nodes)م جمموعة من العقد و كل طبقة تض ،متنوعة

 :كما يوي؛   عقدة إىل أخرى

 (:Layers)من حيث تنظيمها عوى شكل طبقات : أوال

i- ربطا مباشرا مدخالت الشبكة تربط  –العناصر أو  – تتكون من طبقة واحدة من العقد: الشبكة ذات الطبقة الواحدة
  .أكثر من طبقة كما سنرى تاليا داء هذا الرتكيب ظهرت تراكيب تضمنسبة لوقصور يف أمع خمرجاهتا ؛ و 

ii- منها الستقبال البيانات و  طبقةختصص  املرتابطة ؛ –العناصر أو  –تضم طبقتني من العقد  و: الشبكة ذات الطبقتني
نسبة  (Matrix Model)بالنموذج املصفويف  النموذج هذا سمىيالخراج النتائج ؛ و صص الطبقة األخرى خت

 .إلمكان متثيل األوزان عوى شكل مصفوفة
iii-  الشبكة متعددة الطبقات(Multi-layers Network ) حتتوي عوى ثالث طبقات أو أكثر من العناصر

تسمى الطبقة األخرية بطبقة املخرجات  و( Input Layer)تسمى الطبقة األوىل بطيقة املدخالت املرتابطة ؛ 
(Output Layer )ت اخلفية ؛ أما الطبقات املوجودة بينهما فتسمى بالطبقا(Hidden Layers)  كما يف

 (.3)الشكل رقم 

 .يحي لوشبكة متعددة الطبقاترسم توض(: 3)شكل رقم 



 

 

 ((4)انظر الشكل رقم ) (:Information flow)ثانيا من حيث اجتاه سريان املعوومات

أي يف ) و تبث املخرجات من اخلوف  األمام من تستقبل املدخالت(: feed forward)شبكات التغذية األمامية  -1
 (.نفس االجتاه

لتصبح خوفيا يف هذا النوع ميكن لومخرجات أن جتد طريقا  (:feedback( )اخلوفية)شبكات التغذية الراجعة  -0
 .أو لوعقد السابقة هلا( العنصر)مدخالت مرة أخرى لنفس العقدة 

أي يف )بثها  هنا كل العقد هلا دور مزدوج يف استقبال املدخالت و (:Auto associated)شبكات الرتابط الذايت  -3
 (.اجتاهني متعاكسني

 .مناذج تركيب الشبكات من حيث اجتاه سريان املعوومات(: 4)شكل رقم 
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 :بطرح مواضيع خمتوفة متعوقة باملوضوع و بشكل خمتصر الباحثون يف هذه الفقرة قومي

 :رة لوشبكات العصبيةبعض النماذج املشهو  

  فيودوذج هوبمن(J. Hopfield:)  ورقة حبث عومي بني فيها أن شبكات الرتابط الذايت نشر هوبفيود  1990يف عام
الة استقرار يف هناية املطاف إىل ح هذه الشبكات البد من أن تصل -1: امهمتني مه تتمتع خباصتني( انظر الفقرة السابقة)

وك الشبكة أو بتغيري أوزان الرتابطات بني عناصر تميكن بناء حاالت االستقرار توك  -0. ا كانت احلاالت االبتدائية هلامهم
. التمثيل املوزع لومعوومات -أ:  -باختصار  – من أهم خصائص هذا النموذج(. 5ظر الفقرة رقمان)بتغيري دوال عتباهتا 

 الذاكرة املعنونة باحملتوى -جـ . (Distributed Asynchronous Control) التحكم املوزع و الالمتزامن -ب
(Content-addressable Memory). جتاوز اهلفوات  -د(Fault Tolerance.)  قد مت استخدام هذا و

ملشكوة معينة و حتت شروط  (Optimization)نها اجياد أفضل احلوول املمكنة مو هامة يقات خمتوفة النموذج يف تطب
 .حمددة

  منوذج بولتزمان (L. Boltzmann):  يف حل ( هوبفيود)اح الذي حققه النموذج السابق بالرغم من النج
هنتون و ) لذلك قام جمموعة من العوماء ؛( حاالت استقرار زائف)املشاكل املعقدة إال أنه عاىن من بعض أوجه القصور 

قامت بازالة استخدام دالة عتبية جديدة بتطوير منوذج مبىن عوى نظرية لعامل الفيزياء النمساوي بولتزمان، و مت  (آخرون
 .املوجود يف النموذج السابق القصور

  منوذج االنتشار املرتد(Back Propagation:)  يف جماالت التعرف عوى  و هو من اكثر النماذج استخداما
تكون من شبكة عصبية اصطناعية متعددة يو غري ذلك ؛ و  يص الطيبمثل التعرف عوى الكالم و التشخ( األمناط)األشكال 
 .إىل أن يصل أداء الشبكة لومستوى املطووب و تكراري و يتم تعويمها بشكل موجه( انظر الفقرة السابقة)الطبقات 

   منوذج االنتشار العكسي(Counter Propagation:)   و هي شبكة ذات معمار فريد حيث حتتوي عوى
 .جمموعة من الطبقات و لكن كل طبقة هلا اسووهبا اخلاص يف التعوم و الذي خيتوف عن الطبقات األخرى

 :طرق تعويم الشبكات العصبية

 :إىل فئتني رئيسيتني كالتايل -باختصار  – الشبكات العصبية (تدريب) ميكن تصنيف طرق تعويم

و الشكل ( Input Pattern)يف هذا النوع يتم عرض املعوومات عوى شكل زوجي ؛ أي الشكل املدخل  :تعويم موجه -
و تستخدم الشبكة الفرق بني الشكوني يف حساب دالة اخلطأ اليت تستخدمها بعد ذلك لضبط  (Target Pattern)املستهدف 

 .، و تتم عموية التعويم عوى عدة مراحلقيمة األوزان هبدف تقويل الفارق بني الشكوني

و ( أمناط)ع لوشبكة القدرة عوى متييز أو اكتشاف املالمح املميزة ملا يعرض عويها من أشكال يف هذا النو  (:ذايت)تعويم غري موجه  -
بتطوير متثيل داخوي هلذه األشكال و ذلك بدون أي معرفة مسبقة هبا و بدون عرض أمثوة ملا جيب أن تنتجه و ذلك عوى عكس تقوم 



 الداخوية حسب طبيعة م الذايت ألوزان عناصرهاالتنظيالشبكات باملقدرة عوى  و يتميز هذا النوع من .املبدأ املستخدم يف التعويم املوجه
 !.و هي تعمل بنفس األسووب الذي تستخدمه الكائنات احلية يف تنمية معارفها( أنساق)ما يعرض عويها من أشكال 

 :الشبكات العصبيةبرجمة 

مثل املاتالب  TOOLs، أو باستخدام أدوات  Cميكن برجمة الشبكات العصبية باستخدام لغات الربجمة املعروفة مثل لغة سي 
Matt lab اجلداول االلكرتونية  وSpread Sheet شكل عوى  –الشبكات العصبية أي  –و هناك مناذج منها  .اأو باالثنني مع

اجلزء األكرب من عموية الربجمة . -سوفتوير –وى شكل برجميات أن تكوفتها أعوى من الشبكات العصبية عإال  – ردويراه –معدات 
ذلك من استخدام األدوات املناسبة اليت ميكن من خالهلا برجمة هذه و دوال اجلمع و التحويل ( التعويم)مرتبط خبوارزميات التدريب 

  .العمويات احلسابية

 :الشبكات العصبية و النظم اخلبرية 

؛ و  -من أهم مميزاته تعترب النظم اخلبرية الذي  –تعترب الشبكات العصبية هي اجليل السادس لوحواسيب حيث تتميز عن اجليل اخلامس 
 .بعضهما بعضايكمالن  –الشبكات العصبية و النظم اخلبرية أي  –مها يف الواقع 

 :دة أوجهالشبكات العصبية االصطناعية من ع صفات النظم اخلبرية و صفات اجلدول التايل يضم مقارنة بني

 (ANNs)الشبكات العصبية  (ESs)النظم اخلبرية  (وجه املقارنة) الصفة
 (Numeric)رقمي  (Symbolic)رمزي  (االسووب)طريقة ال

 ترابطي منطقي االستنتاج
 شبه طبيعي آيل التشغيل
 غري متاح متاح التفسري
 متوازية متتابعة املعاجلة
 منظم ذاتيا مقفول النظام
 سريع بطيء و صعب التحقق
 سهوة صعبة الصيانة
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